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Preambul
Prezentul regulament general de metrologie legal este elaborat în baza Legii metrologiei
nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modific rile i complet rile ulterioare i stabile te modul de
eliberare a avizelor tehnice de înregistrare.
Regulamentul reprezint revizuirea i înlocuirea regulamentului general de metrologie
legal RGML 02:2008 „Sistemul na ional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de înregistrare”
Regulamentul con ine urm toarele anexe:
Anexa A (normativ ) – Forma de prezentare a cererii
Anexa B (normativ ) – Forma de prezentare a declara iei activit ii metrologice: producere,
reparare, montare, punere în func iune, închiriere, vînzare, import a mijloacelor de m surare
Anexa C (normativ ) – Forma de prezentare a declara iei activit ii de preambalare a
produselor
Anexa D (normativ ) – Forma de prezentare a avizului tehnic de înregistrare
Anexa E (normativ ) – Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare pentru
mijloacele de m surare
Anexa F (normativ ) – Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare pentru
produse preambalate
Anexa G (informativ ) – Traducerea autentic a prezentului regulament general de
metrologie legal în limba rus

Titlul prezentului regulament general de metrologie legal în limba rus :
.B
a

II
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1 Domeniu de aplicare
Prezentul regulament general de metrologie legal stabile te modul de eliberare, suspendare i
retragere a avizului tehnic de înregistrare, precum i modalitatea de extindere/restrîngere a domeniului
de activitate i/sau a sortimentelor mijloacelor de m surare sau a sortimentului produselor preambalate
din anexa la avizul tehnic de înregistrare pentru activit ile de:
- producere, reparare, montare, punere în func iune, închiriere, vînzare, import a mijloacelor de
surare supuse controlului metrologic legal;
- efectuarea preambal rii produselor.
Regulamentul general de metrologie legal este destinat pentru a fi utilizat de persoanele
juridice i persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinz tor care produc, repar ,
monteaz , pun în func iune, închiriaz , vînd, import mijloace de m surare legale, efectueaz
preambalarea produselor.

2 Terminologie
Pentru a interpreta corect prezentul regulament general de metrologie se aplic urm torii
termeni i defini ii:
aviz tehnic de înregistrare: Document eliberat unei persoane fizice sau juridice de c tre
Institutul Na ional de Metrologie sau centrele teritoriale de metrologie, prin care se acord dreptul
pentru exercitarea unor activit i ce fac obiectul controlului metrologic legal (producerea, repararea,
montarea, punerea în func iune, închirierea, vînzarea, importul mijloacelor de m surare legale, precum
i efectuarea preambal rii produselor).
mijloc de m surare: Dispozitiv utilizat pentru a face m sur ri de unul singur sau în asociere
cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare.
mijloc de m surare legal: Mijloc de m surare ce corespunde cerin elor prescrise în
reglement rile de metrologie legal .
produs preambalat: Produs destinat pentru vînzare, plasat într-un ambalaj în lipsa
consumatorului final, cantitatea de produs con inut în acest ambalaj avînd o valoare determinat ,
indicat pe ambalaj, corespunzînd valorii nominale, ce nu poate fi schimbat f
deschiderea
ambalajului sau f deteriorarea acestuia.
reprezentant autorizat al produc torului: Persoan juridic sau persoan fizic autorizat
pentru activitatea de întreprinz tor, avînd sediul în Republica Moldova, împuternicit de produc tor s
ac ioneze din numele s u.

3 Generalit i
Avizul tehnic de înregistrare (în continuare – aviz) este documentul eliberat de Institutul
Na ional de Metrologie (INM) sau centrele teritoriale de metrologie(CTM), în raza c rora solicitantul
i desf oar activitatea, în baza înregistr rii prin declara ie pe propria r spundere (Anexa B i Anexa
C), pentru desf urarea, dup caz, a urm toarelor activit i:
- producere, reparare, montare, punere în func iune, închiriere, vînzare, import a mijloacelor de
surare supuse controlului metrologic legal;
- efectuare a preambal rii produselor.
Înregistrarea la INM sau CTM în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare a persoanelor
juridice sau a persoanelor fizice este una din formele controlului metrologic legal asupra mijloacelor de
surare legale i produselor preambalate i are ca scop efectuarea controlului respect rii de c tre
entit i a cerin elor prescrise în reglement rile de metrologie legal referitoare la producerea, repararea,
montarea, punerea în func iune, închirierea, vînzarea, importul mijloacelor de m surare legale, precum
i efectuarea preambal rii produselor.
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Prin declararea pe proprie r spundere solicitantul afirm competen a legal , organizatoric i
tehnic de desf urare a activit ii metrologice solicitate, care face obiectul controlului metrologic
legal al unei persoane juridice sau fizice, autorizate pentru activitatea de întreprinz tor.
„Avizul se elibereaz în urma examin rii declara iei pe proprie r spundere prezentate la INM sau CTM
în conformitate cu prevederile prezentului regulament”.

4 Cerin e pentru primirea avizului tehnic de înregistrare
4.1 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de producere a mijloacelor de m surare legale
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de producere, solicitantul trebuie s asigure
îndeplinirea urm toarelor cerin e:
a) s fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat în actul de constituire genul de
activitate de producere a mijloacelor de m surare. Prin activitatea de producere se în elege i
asamblarea de mijloace de m surare în scopul introducerii pe pia din nume propriu;
b) s fac dovada existen ei aprob rii de model, în termen de valabilitate, pentru mijlocul de
surare, pentru a c rui producere se solicit avizul. Solicitantul avizului trebuie s fie produc torul
specificat în certificatul aprob rii de model;
c) s dispun de condi ii tehnico-organizatorice adecvate producerii mijloacelor de m surare,
pentru care se solicit avizul:
- înc peri care s corespund cerin elor de organizare a producerii mijloacelor de m surare
legale i condi iilor de p strare a lor;
- utilaj tehnologic necesar, mijloacele de m surare i documenta ia de producere;
- cadre calificate;
d) s asigure efectuarea verific rii metrologice ini iale a mijloacelor de m surare produse în
condi iile prev zute de reglement rile de metrologie legal aplicabile;
e) s asigure repararea mijloacelor de m surare în perioada de garan ie i post-garan ie;
f) s asigure înregistr ri referitor la mijloacele de m surare produse;
g) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.
h) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a)-g) se confirm de c tre solicitant prin prezentarea
unei declara ii pe proprie r spundere.
4.2 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de reparare a mijloacelor de m surare legale
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de reparare, solicitantul trebuie s îndeplineasc
urm toarele cerin e:
a) s fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat în actul de constituire genul de
activitate de reparare a mijloacelor de m surare;
b) s de in condi ii tehnico-organizatorice adecvate repar rii mijloacelor de m surare, pentru
care se solicit avizul:
- înc peri care s corespund cerin elor de organizare a repar rii mijloacelor de m surare
legale i condi iilor de p strare a lor;
- utilaj tehnologic necesar, mijloacele de m surare i documenta ia de reparare;
- cadre calificate pentru executarea lucr rilor de reparare;
c) s dispun de acordul cu produc torul/reprezentantul autorizat al acestuia în vederea
asigur rii cu piese de schimb, pe o perioad egal cu cel pu in durata de exploatare declarat de c tre
produc tor pentru mijloacele de m surare solicitate;
d) s asigure i s efectueze repara ia mijloacelor de m surare supuse controlului metrologic
legal, pentru care se solicit avizul;
e) s asigure garan ia repara iei;
f) s asigure efectuarea verific rii metrologice dup reparare în condi iile prev zute de
reglement rile de metrologie legal aplicabile;
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g) s prezinte la solicitarea laboratorului de metrologie, în care urmeaz a efectua verificarea
metrologic dup reparare, fi a de repara ii referitoare la con inutul repara iilor efectuate;
h) s asigure înregistr ri referitor la mijloacele de m surare reparate;
i) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal;
j) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a)
i) se confirm de c tre solicitant prin
prezentarea unei declara ii pe proprie r spundere.
Solicitantul avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de reparare i sau producere a
mijloacelor de m surare legale nu este în drept s solicite efectuarea verific rii mijloacelor de m surare
legale reparate sau produse.
4.3 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de montare, punere în func iune a mijloacelor
de m surare legale
Se acord avize pentru activitatea de montare pentru mijloacele de m surare, ale c ror
caracteristici tehnice i metrologice sînt influen ate de corectitudinea mont rii.
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de montare, punere în func iune, solicitantul
trebuie s îndeplineasc urm toarele cerin e:
a) s fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat în actul de constituire genul de
activitate de montare, punere în func iune a mijloacelor de m surare;
b) s dispun de condi ii tehnico-organizatorice pentru montarea, punerea în func iune a
mijloacelor de m surare, pentru care se solicit avizul:
- înc peri care s corespund condi iilor de p strare a mijloacelor de m surare;
- utilaj tehnologic necesar, mijloacele de m surare i documenta ia de montare, punere în
func iune;
- cadre calificate pentru executarea lucr rilor de montare, punere în func iune;
c) s asigure i s execute montarea i punerea în func iune numai a mijloace de m surare
verificate metrologic în condi iile prev zute de reglement rile de metrologie legal aplicabile;
d) s asigure executarea cerin elor produc torului i, dup caz, cerin ele din certificatul
aprob rii de model pentru mijloacele de m surare montate, puse în func iune;
e) s asigure garan ia lucr rilor de montare, punere în func iune efectuate pentru fiecare mijloc
de m surare montat, pus în func iuneîn condi iile prev zute în documentele produc torului;
f) s asigure înregistr ri referitor la mijloacele de m surare montate;
g) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal;
h) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a)
g) se confirm de c tre solicitant prin
prezentarea unei declara ii pe proprie r spundere.
4.4 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de vînzare a mijloacelor de m surare legale
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de vînzare, solicitantul trebuie s îndeplineasc
urm toarele cerin e:
fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat în actul de constituire genul de activitate de
vînzare a mijloacelor de m surare;
b) s de in acordul cu produc torul sau cu reprezentantul autorizat al produc torului pentru vînzarea
mijloacelor de m surare respective, cu stipularea condi iilor de garan ie i post-garan ie;
c) s dispun de condi ii tehnico-organizatorice pentru vînzarea mijloacelor de m surare pentru care se
solicit avizul, inclusiv înc peri care s corespund condi iilor pentru vînzarea mijloacelor de
surare (p strare, primire);”
d) s asigure vînzarea mijloacelor de m surare verificate metrologic în condi iile prev zute de
reglement rile de metrologie legal aplicabile i pentru care exist service asigurate
e) s asigure cerin ele pentru transportul, manipularea i livrarea mijloacelor de m surare, astfel încît
nu fie afectate caracteristicile metrologice i marcajele care atest legalitatea acestora;”
a)

f) s asigure înregistr ri referitor la mijloacele de m surare vîndute;
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g) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal;
h) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a) g) se confirm de c tre solicitant prin prezentarea unei
declara ii pe proprie r spundere
4.5 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de închiriere a mijloacelor de m surare legale
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de închiriere, solicitantul trebuie s
îndeplineasc urm toarele cerin e:
a) s fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat în actul de constituire genul de
activitate de închiriere a mijloacelor de m surare;
b) s dispun de înc peri cu condi ii tehnico-organizatorice pentru depozitarea i manipularea
mijloacelor de m surare pentru care se solicit avizul, astfel încît s nu fie afectate caracteristicile
metrologice i marcajele care atest legalitatea acestora;
c) s asigure i s efectueze închirierea mijloacele de m surare verificate metrologic în
condi iile prev zute de reglement rile de metrologie legal aplicabile;
d) s asigure înregistr ri referitor la mijloacele de m surare închiriate;
e) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal;
f) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a) e) se confirm de c tre solicitant prin
prezentarea unei declara ii pe proprie r spundere.
4.6 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de import a mijloacelor de m surare legale
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de import, solicitantul trebuie s îndeplineasc
urm toarele cerin e:
a) s fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat, în actul de constituire genul de
activitate de import a mijloacelor de m surare;
b) în cazul cînd tipul mijlocului de m surare nu este legalizat în Republica Moldova s fac
dovada existen ei aprob rii de model eliberat pe numele solicitantului, în termen de valabilitate,
pentru tipul mijlocului de m surare solicitat prin aviz;
c) s de in acordul cu produc torul pentru importul-vînzarea mijloacelor de m surare
respective, cu stipularea condi iilor de garan ie i post-garan ie (asigurare cu piese de schimb pentru
mijloacele de m surare importate, pe o perioad de timp egal cu cel pu in durata normal de utilizare
a produsului, declarat de c tre produc tor; colarizarea speciali tilor în vederea repar rii mijloacelor
de m surare; asigurarea cu documenta ie de reparare);
d) s dispun de condi ii tehnico-organizatorice pentru importul mijloacelor de m surare pentru
care se solicit avizul, inclusiv înc peri care s corespund condi iilor de p strare, primire a
mijloacelor de m surare;
e) s asigure efectuarea verific rii metrologice ini iale a mijloacelor de m surare importate în
condi iile prev zute de reglement rile de metrologie legal aplicabile;
f) s asigure repararea mijloacelor de m surare în perioada de garan ie i post-garan ie;
g) s asigure cerin ele pentru transportul, manipularea i livrarea mijloacelor de m surare,
astfel îcît s nu fie afectate cerin ele metrologice i marcajele care atest legalitatea acestora;
h) s asigure înregistr ri referitor la mijloacele de m surare importate;
i) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal;
j) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a)-i) se confirm de c tre solicitant prin prezentarea
unei declara ii pe proprie r spundere.”
4.7 Aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a produselor
Avizul pentru efectuarea preambal rii este necesar s -l de in persoanele juridice sau
persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinz tor, care efectueaz preambalarea
produselor.
În vederea ob inerii avizului pentru activitatea de preambalare a produselor, solicitantul trebuie
îndeplineasc urm toarele cerin e:
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a) s fie înregistrat în Republica Moldova, avînd indicat în actul de constituire genul de
activitate de preambalre a produselor;
b) s de in un sistem de management al calit ii documentat, func ional i adecvat domeniului
i volumului lucr rilor efectuate;
c) s dispun de condi ii tehnico-organizatorice pentru preambalarea produselor pentru care se
solicit avizul, inclusiv înc peri adecvate care s corespund condi iilor de ambalare a produselor.
d) s preambaleze produse, pentru care se solicit avizul, conform reglement rilor de
metrologie legal aplicabile;
e) s asigure condi ii de exercitare a controlului metrologic legal;
f) îndeplinirea cerin elor de la enumer rile a)
e) se confirm de c tre solicitant prin
prezentarea unei declara ii pe proprie r spundere.
5 Eliberarea avizului tehnic de înregistrare
5.1 Persoanele juridice sau fizice (în continuare – solicitant) care solicit eliberarea avizului
pentru unul sau cîteva genuri de activitate prezint la INM sau la CTM, în raza c rora î i desf oar
activitatea o cerere, conform anexei A.
La cerere se anexeaz :
- declara ia pe proprie r spundere care se îndepline te în dou exemplare (conform anexei B, C
sau D în dependen de activitatea solicitat ). Dup examinarea declara iei, un exemplar se avizeaz i
se restituie solicitantului;
- certificatul de înregistrare a întreprinderii (copie legalizat cu tampila umed a solicitantului
de aviz);
- extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor i organiza iilor cu indicarea genului de
activitate solicitat (copie legalizat cu tampila umed a solicitantului de aviz).
INM sau CTM efectueaz expertiza setului de documente prezentat în vederea verific rii
completivit ii i constat rii conformit ii informa iei declarate cu cerin ele documentelor normative.
5.2 Dup expertiza setului de documente, INM sau CTM adopt decizia referitor la
înregistrarea solicitantului.
În cazul în care decizia este pozitiv , INM sau CTM emite un ordin privind înregistrarea i
eliberarea avizului respectiv. Avizul este înso it de anexa în care este indicat domeniul de activitate
înregistrat. Forma de prezentare a avizului este expus în anexa E, forma de prezentare a domeniului
de activitate înregistrat, conform anexelor F i G (conform domeniului de activitate solicitat) a
prezentului regulament.
Avizul se elibereaz pe un termen de 5 ani.
Avizul se înregistreaz în „Registrul avizelor tehnice de înregistrare” care con ine urm toarea
informa ie:
a) data înregistr rii avizului;
b) data expir rii termenului de valabilitate a avizului;
c) seria (XX), num rul de înregistrare a avizului i indicativul de identificare a institu iei care la eliberat (YY);
d) genul de activitate;
e) num rul ordinului privind înregistrarea;
f) sortimentul mijloacelor de m surare (produselor preambalate);
g) semn tura solicitantului de primire a avizului;
h) înscrierea privind retragerea avizului;
i) note.
Se stabilesc seriile pentru urm toarele activit i:
P – producere a mijloacelor de m surare;
R – reparare a mijloacelor de m surare;
M – montare, punere în func ie a mijloacelor de m surare;
5
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V – vînzare a mijloacelor de m surare;
Î – închiriere a mijloacelor de m surare;
I – import a mijloacelor de m surare;
PP – efectuarea preambal rii produselor.
Se stabilesc urm torii indicativi de identificare pentru institu iile care elibereaz avize:
C – pentru Institutul Na ional de Metrologie;
B – pentru Centrul de Standardizare i Metrologie din mun. B i;
CL – pentru Centrul de Standardizare i Metrologie din or. Ceadîr-Lunga.
Num rul de înregistrare este num rul de ordine din „Registrul avizelor tehnice de înregistrare”
cu care a fost înregistrat avizul.
5.3 Termenul de eliberare a avizelor este de maximum 10 zile lucr toare de la data înregistr rii
solicit rii la INM sau CTM, în situa ia în care, în urma expertizei, nu sînt constatate neconformit i.
5.4 În cazul deciziei privind neeliberarea avizului, INM sau CTM, în termen de 3 zile,
informeaz în scris solicitantul despre decizia adoptat cu motivarea clar a refuzului.
5.5 Drept temei pentru neeliberarea avizului sînt:
a) solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;
b) în actul de constituire al solicitantului nu este indicat genul de activitate pentru care se
solicit eliberarea avizului;
c) depistarea de c tre INM sau CTM a unor date neveridice în informa ia prezentat de c tre
solicitantul de aviz
5.6 Suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare se efectueaz de c tre INM sau
CTM în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de baz de
reglementare a activit ii de întreprinz tor prin emiterea ordinului în baza hot rîrei insta ei de
judecat . INM sau CTM este obligat s aduc la cuno tin a titularului de aviz despre suspendarea sau
retragerea avizului tehnic de înregistrare în termen de 3 zile lucr toare de la data emiterii ordinului.
5.7 Drept temei pentru suspendarea valabilit ii avizului tehnic de înregistrare serve te:
- cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind suspendarea acestuia ca urmare a unor
schimb ri în competen a titularului avizului tehnic de înregistrare ;
- înc lcarea de c tre titularul avizului tehnic de înregistrare a cerin elor i regulilor Sistemului
Na ional de Metrologie în baza c rora a fost permis desf urarea activit ii , precum i depistarea de
neconformit i care afecteaz integral activitatea desf urat cum ar fi: nerespectarea condi iilor de
mediu sau de desf urare a activit ii, întocmirea gre it sau incorect a documentelor de eviden
pentru mijloacele de m surare produse, reparate, puse în func iune, vîndute, închiriate, importate sau
pentru preambalarea produselor;
-neînl turarea de c tre titularul avizului tehnic de înregistrare a neconformit ilor în termen de
30 zile.
Termenul de suspendare a Avizului tehnic de înregistrare nu poate s dep easc 30 de zile.
5.8 În cazul înl tur rii în termen de 30 zile a neconformit ilor depistate, suspendarea poate fi
ridicat (retras ). Suspendarea avizului se consider retras dup adoptarea deciziei corespunz toare de
tre instan a de judecat , fapt despre care INM sau CTM informeaz în scris titularul avizului tehnic
de înregistrare , nu mai tîrziu de 3 zile din ziua primirii de c tre INM sau CTM a acestei.
5.9 În cazul în care suspendarea nu a fost retras în termen de 30 de zile, INM sau CTM
informeaz instan a de judecat în scopul emiterii hot rîrii judec tore ti pentru retragerea avizului
tehnic de înregistrare.
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5.10 Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea execut rii
activit ilor metrologice indicate în avizul tehnic de înregistrare pe perioada de suspendare.
5.11 Drept temei pentru retragerea avizului tehnic de înregistrare serve te:
-cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind retragerea acestuia ca urmare a unor
schimb ri în competen ile titularului;
-încheierea activit ii titularului avizului tehnic de înregistrare ;
-titularul avizului tehnic de înregistrare i-a suspendat activitatea pentru o perioada ce dep
te
30 zile confirmate printr-un act legal;
-nesolu ionarea de c tre titularul avizului tehnic de înregistrare în termenul stabilit a
neconformit ilor ce au adus la suspendarea activit ii desf urate;
-înc lcarea de c tre titularul avizului tehnic de înregistrare a cerin elor i regulilor Sistemului
Na ional de Metrologie stabilite în baza c rora a fost eliberat avizul;
- decizia de radiere a titularului actului permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice i
din Registrul întreprinz torilor individuali ;
- depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorit ii emitente ;
- constatarea transmiterii avizului tehnic de înregistrare sau a copiei de pe el c tre o alta
persoan pentru a desf ura genul de activitate respectiv.
5.12 Retragerea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea execut rii
activit ilor metrologice indicate în avizului tehnic de înregistrare.
5.13 Restrîngerea genului de activitate, a sortimentelor mijloacelor de m surare incluse în
domeniul de activitate sau a sortimentului produselor supuse preambal rii se efectueaz de c tre INM
sau CTM, în raza c rora solicitantul î i desf oar activitatea.
Drept temei pentru restrîngere genului de activitate, a sortimentelor mijloacelor de m surare incluse
în domeniul de activitate sau a sortimentului produselor supuse preambal rii serve te:
- cererea titularului avizului tehnic de înregistrare referitor la restrîngere;
- constat rile Agen iei Protec iei Consumatorilor de neconformit i cerin elor i regulilor
Sistemului Na ional de Metrologie care afecteaz par ial activitatea desf urat i a nerezolv rii
acestora, nerespectarea limitelor sau condi iilor de desf urare a activit ii de c tre titularul
avizului.
Titularul avizului tehnic de înregistrare elaboreaz i coordoneaz cu INM sau CTM, m suri
corective precum i termenul de realizare a m surilor corective
Restrîngerea genului de activitate se efectueaz prin emiterea de c tre INM sau CTM a unui nou
Aviz tehnic de înregistrare i unei noi anexe la acesta i întoarcerea de c tre titular a avizului
precedent. În cazul restrîngerii sortimentelor mijloacelor de m surare sau a sortimentului produselor
supuse preambal rii se emite numai o nou anex la Avizul tehnic de înregistrare.
5.14 Entit ile pot solicita extinderea genului de activitate (cu introducerea în actul de
constituire a genului de activitate solicitat )a genului de activitate i a sortimentelor de mijloace de
surare sau produse supuse preambal rii. Extinderea genului de activitate, a sortimentului de
mijloace de m surare sau produse preambalate se efectueaz conform prevederilor pct. 5.1.
În cazul rezultatelor pozitive ale examin rii documentelor prezentate INM sau CTM emite ordin
referitor la extinderea genurilor de activitate cu emiterea unui nou Aviz tehnic de înregistrare, care
înlocuie te avizul precedent,, iar în cazul extinderii sortimentelor mijloacelor de m surare sau a
sortimentului produselor supuse preambal rii se elibereaz doar o anex suplimentar la avizul tehnic
de înregistrare prin care se confirm extinderea activit ii desf urate. Termenul de valabilitate a
anexei suplimentare este identic cu termenul de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare.
5.15 În cazul adopt rii deciziei privind suspendarea, retragerea, restrîngerea sau extinderea
genurilor de activitate i/sau a sortimentelor mijloacelor de m surare sau a sortimentului produselor
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supuse preambal rii titularului avizului tehnic de înregistrare, în termen de 3 zile, în „Registrul ...” se
întroduc modific rile respective.
5.16 Indicativul avizului tehnic de înregistrare exclus din „Registrul ...” nu se atribuie altor
entit i.
5.17 Setul de documente al entit ii desemnate, excluse din „Registrul...” trebuie sa fie p strat
în arhiva „ Registrului” în decurs de cinci ani.
5.18 Titularul avizului tehnic de înregistrare este obligat în termen de 10 zile lucr toare de la
data comunic rii deciziei de retragere a avizului tehnic de înregistrare , s depun la INM sau CTM
originalul, avizul tehnic de înregistrare.”
5.19 Dac titularul avizului tehnic de înregistrare î i schimb denumirea sau activeaz , avînd
alte date decît cele indicate în declara ie, el este obligat s comunice la INM sau CTM, în termen de
15 zile, despre modific rile în cauz .
5.20 Avizul tehnic de înregistrare devine nul de drept dup suspendare sau retragere, precum i
dup dep irea perioadei de valabilitate. Continuarea activit ii metrologice men ionate în aviz, dup
expirarea termenului de valabilitate a acestuia, este interzis .
5.21 Avizele pot fi reînnoite la expirarea lor, pentru o nou perioad . Pentru asigurarea
continuit ii activit ii desf urate în baza avizului, noua cerere se va înregistra la INM sau CTM cu
cel pu in 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului precedent.
5.22 În cazul pierderii sau deterior rii avizului tehnic de înregistrare, titularul este în drept s
solicite INM sau CTM care a eliberat avizul, în termen de 15 zile, eliberarea unui duplicat al acestuia.
INM sau CTM este obligat s elibereze duplicatul avizului tehnic de înregistrare în termen de 3 zile
lucr toare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.
Termenul de valabilitate a duplicatului avizului tehnic de înregistrare nu poate dep i termenul indicat
în avizul tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare a cererii de eliberare a
duplicatului titularul de aviz deteriorat sau pierdut î i poate desf ura activitatea în baza declara iei pe
proprie r spundere depus la INM sau CTM concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului
permisiv.
6 Transparen a informa iei metrologice
6.1 INM creeaz i gestioneaz , pe suport electronic i pe hîrtie, baza de date referitor la
entit ile înregistrate în Sistemul na ional de metrologie.
6.2 Centrele teritoriale de metrologie care au eliberat avize tehnice de înregistrare sînt obligate
trimestrial, pîn la ziua a 10-a a trimestrului urm tor, s prezinte la INM, pe suport electronic,
informa ii referitor la avizele eliberate i con inutul anexelor acestora.
Forma de prezentare a informa iei respective, conform „Registrului avizelor tehnice de
înregistrare”. De asemenea, pentru gestionarea bazei de date este necesar de a prezenta la INM
informa ia referitor la modific rile care apar pe parcurs.
6.3 INM prezint trimestrial informa ia din baza de date respectiv c tre:
- Autoritatea central de metrologie;
- Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor;
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i asigur publicarea ei pe pagina WEB i în „revista „Metrologie””. INM va asigura, de
asemenea, la solicitare, persoanele interesate cu informa ie din „Registrul avizelor tehnice de
înregistrare”.

7 Supravegherea metrologic

a entit ilor înregistrate

Controlul respect rii cerin elor i regulilor Sistemului Na ional de Metrologie, a condi iilor de
desf urare a activit ilor metrologice se efectueaz de c tre Agen ia pentru protec ia consumatorilor,
pe parcursul la toat perioada de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare în procesul evalu rii
periodice a titularilor avizelor cu prezentarea informa iei (copia actelor de control) referitor la
rezultatele controalelor corespunz tor c tre INM sau CTM care au eliberat avizele în cauz
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Anexa A
(normativ )
Forma de prezentare a cererii
Conduc torului

(prenumele, numele)

(denumirea, forma organizatorico-juridic ,
sediul)

c. f.
(codul fiscal)

Cerere
Solicit eliberarea avizului tehnic de înregistrare
(denumirea genului de activitate: producere, reparare, montare, import
închiriere, vînzare, punere în func iune a mijloacelor de m surare legale,
efectuarea preambal rii produselor)

La prezenta anexez:
- declara ia pe proprie r spundere în care sînt incluse datele veridice referitor la activitatea
metrologic pe care o desf or;
- certificatul de înregistrare a întreprinderii (copie legalizat cu tampila umed a solicitantului
de aviz);
- extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor i organiza iilor cu indicarea genului de
activitate solicitat (copie legalizat cu tampila umed a solicitantului de aviz).;
De condi iile eliber rii avizului tehnic de înregistrare am luat cuno tin
le respect.

i îmi asum obliga ia

Prin prezenta, declar pe proprie r spundere c documentele anexate la prezenta cerere sînt
copiile conforme cu originalele lor.
În total materiale pe _________ foi.
________________________
(solicitantul)

___________

_______________________

(semn tura)

(prenumele, numele)

"_____" ______________
L. .
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Anexa B
(normativ )
Forma de prezentare a declara iei

DECLARA IE
pe proprie r spundere
pentru

mijloacelor de metrologie legal
(denumirea activit ii metrologice – producerea, repararea,
montarea, punerea în func iune, închirierea, vînzarea)

Prin prezenta, eu, ___________________________________________________________
(conduc torul sau reprezentantul împuternicit, numele i prenumele

al _____________________________________________________________________ confirm c în actul de constituire
(denumirea, forma organizatorico - juridic , sediul)

al entit ii este declarat activitatea de ___________________________________
(producere, reparare, montare punere în func iune, închiriere, vînzare)

a mijloacelor de m surare. Sortimentul de mijloace de m surare legale pentru care este
solicitat activitatea men ionat este urm torul: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Declar pe proprie r spundere c

I. De in:
1.1. Aprobarea de model, dup caz, pentru mijloacele de m surare_________
(produse, importate)

denumirea, tip ____________________________________________________________
nr. certificatului de aprobare de model__________________________________________
data eliber rii _____________________________________________________________
valabil pîn la _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1.2. Condi ii tehnico-organizatorice adecvate:
a) Înc peri de lucru, care s corespund cerin elor de organizare:
_____________________________________________________________________________
(caracteristica înc perilor pentru: producere, reparare, montare,

_____________________________________________________________________________
închiriere, punere în func iune, vînzare a mijloacelor de m surare legale)

b) Utilaj tehnologic necesar, mijloace de m surare i documenta ia tehnic :
_____________________________________________________________________________
(tipul i caracteristicile utilajului, mijloacelor de m surare i lista documenta iei tehnice pentru: producere, reparare, montare,

_____________________________________________________________________________
închiriere, punere în func iune, vînzare mijloace de m surare legale)

c) Cadre calificate pentru executarea lucr rilor de efectuare a activit ii metrologice:
(numele, prenumele cadrelor care efectueaz activitatea de metrologie i denumirea actelor ce confirm competen a tehnic )
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1.3. Acordul, dup caz, cu produc torul mijloacelor de m surare legale, cu
reprezentantul autorizat al acestuia sau cu intermediarul
_____________________________________________________________________________
( nr. acordului i data )

II. Asigur:
2.1. Pentru activitatea de producere a mijloacele de m surare legale
a) Repararea mijloacelor de m surare în perioada de garan ie i post-garan ie i asigurarea
serviciilor de reparare cu piese de schimb;
b) Respectarea cerin elor la manipularea, transportul, depozitarea i livrarea mijloacelor de
surare legale produse;
c) Condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.

2.2. Pentru activitatea de reparare a mijloacele de m surare legale
a) Repararea mijloacelor de m surare legale, conform condi iilor avizului;
b) Garan ia repar rii;
c) Prezentarea la solicitarea laboratorului de metrologie ce urmeaz s efectueze verificarea
metrologic dup reparare, a fi ei de repara ii referitoare la con inutul repara iilor efectuate;
d) Respectarea i men inerea cerin elor privind asigurarea metrologic (dotarea tehnic ) pentru
repararea mijloacelor de m surare legale;
e) Condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.

2.3. Pentru activitatea de montare, punere în func iune a mijloacele de m surare
legale
a) Montarea, punerea în func iune a mijloacelor de m surare verificate metrologic conforme
prevederilor avizului;
b) Respectarea cerin elor produc torului, cerin elor din certificatul aprob rii de
model:____________________
(nr. certificatului i data)

c) Garan ia lucr rilor de montare, punere în func iune pentru fiecare mijloc de m surare legal,
montat sau pus în func iune;
d) Înregistr rile privind mijloacele de m surare montate, puse în func iune;
Avizul în cauz se acord numai pentru mijloacele de m surare legale ale c ror caracteristici
tehnice i metrologice sînt influen ate de corectitudinea mont rii.

2.4. Pentru activitatea de vînzare a mijloacelor de m surare legale
a) Vînzarea mijloacelor de m surare legale, conform condi iilor avizului;
b) Vînzarea numai a mijloacelor de m surare legale care respect cerin ele legale de întroducere
pe pia cu urm toarele nr. din Registrul de Stat al mijloacelor de m surare ____________________
_____________________ i care sunt verificate metrologic;
c) Vînzarea mijloacelor de m surare pentru care exist servicii, conform contractului:
____________________
(nr. contractului i data)

d) Respectarea cerin elor la manipularea, transportul, depozitarea i livrarea mijloacelor de
surare reparate;
e) Înregistr rile privind mijloacele de m surare vîndute;
f) Condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.

2.5. Pentru activitatea de închiriere a mijloacele de m surare legale
a) Închirierea mijloacelor de m surare legale, conform condi iilor avizului;
b) Starea tehnic corespunz toare i legalitatea mijloacelor de m surare destinate închirierii;
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c) Înregistr rile privind mijloacele de m surare legale închiriate;
d) Condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.
2.6 Pentru activitatea de import a mijloacelor de m surare legale:
a) Importul numai a tipului (tipurilor) de mijloace de m surare legale, cu nr. din Registru de
Stat al mijloacelor de m surare______________________ sau a certificatului(certificatelor) de
aprobare de model__________________________ pentru fiecare tip de mijloc de m surare solicitat;
b) Prezentarea la verificarea metrologic ini ial a mijloacelor de m surare legale importate
_______________________________ ;
(nr. contractului i data)

c) Repararea mijloacelor de m surare în perioada de garan ie i post-garan ie i asigurarea
serviciilor de reparare cu piese de schimb;
d) Respectarea cerin elor la manipularea, transportul, depozitarea i livrarea mijloacelor de
surare importate;
e) Înregistr rile privind mijloacele de m surare importate;
f) Condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.

________________________
(solicitantul)

___________

_______________________

(semn tura)

(prenumele, numele)

"_____" ______________
L. .
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Anexa C
(normativ )
Forma de prezentare a declara iei

DECLARA IE
pentru efectuarea preambal rii produselor
Prin prezenta, eu, ___________________________________________________________
(conduc torul sau reprezentantul împuternicit, numele i prenumele

al _____________________________________________________________________ confirm c în actul constitutiv
(denumirea,

forma organizatorico - juridic , sediul)

al entit ii este declarat activitatea de preambalare a produselor. Sortimentul de produse
preambalate
pentru
care
este
solicitat
activitatea
men ionat
este
urm torul:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Declar pe proprie r spundere c

I. De in:
1.1. Un sistem de management al calit ii documentat, func ional i adecvat
domeniului i volumului lucr rilor efectuate
_____________________________________________________________________________
(denumirea i num rul documentului sistemului de management al calit ii)

care prevede condi ii tehnico-organizatorice:
a) Înc peri de lucru, care s corespund cerin elor de organizare a lucr rilor de preambalare a
produselor:
_____________________________________________________________________________
(caracteristica înc perilor pentru efectuarea preambal rii produselor:

_____________________________________________________________________________
suprafa a, temperatura, presiunea atmosferic , umiditatea)

b) Mijloace de m surare adecvate sortimentelor de produse ce necesit preambalare, conform
documentelor normative aplicate:
_____________________________________________________________________________
(tipul i caracteristicile mijloacelor de m surare utilizate la preambalarea produselor)

_____________________________________________________________________________

c) Cadre calificate pentru executarea lucr rilor de preambalare a produselor:
(numele, prenumele cadrelor care efectueaz activitatea de metrologie i denumirea actelor ce confirm competen a tehnic )

1.2. Acordul, dup caz, cu produc torul produsului / reprezentantul autorizat al
acestuia
14
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_____________________________________________________________________________
( nr. acordului i data )

II. Asigur:
a) Preambalarea produselor, conform condi iilor avizului;
b) Marcarea produselor preambalate, conform reglement rilor de metrologie legal ;
c) Corespunderea masei nominale, volumului nominal (sau altele) valorilor prescrise în
reglement rile de metrologie legal ;
d) Înregistr ri privind sortimentele i con inutul produsului preambalat;
e) Condi ii de exercitare a controlului metrologic legal.

________________________
(solicitantul)

___________

_______________________

(semn tura)

(prenumele, numele)

"_____" ______________
L. .
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Anexa D
(normativ )
Forma de prezentare a avizului tehnic de înregistrare
(recto)
Stema de Stat
a Republicii Moldova
REPUBLICA MOLDOVA
___________________________________________________________
(denumirea întreprinderii)

AVIZ TEHNIC DE ÎNREGISTRARE
Seria XX/YY nr. _______________ Data
Valabil pîn la

Agentul economic
Sediul sau domiciliul
Genul de activitate

Condi iile de activitate conform RGML 02:2012.
Sortimentele mijloacelor de m surare, produselor preambalate sînt prezentate în anex , care
este parte integrant a prezentului aviz tehnic de înregistrare.
NOT – Avizul tehnic de înregistrare nu este valabil f

___________________________
(conduc torul organismului na ional de metrologie)

L. .
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anexa la aviz.

____________
(semn tura)

_____________________
(prenumele, numele)
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Anexa E
(normativ )
Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare
pentru mijloacele de m surare

Anexa la avizul tehnic de înregistrare
seria
nr.
din "
"

(denumirea solicitantului)

Nr.
crt.

Genul de
activitate

Denumirea, tipul
mijlocului de
surare

1

2

3

__________________________
(func ia)

Caracteristici metrologice
Clasa, ordinul,
Interval de
valoarea unei
surare
diviziuni, eroarea
4
5

____________
(semn tura)

Note
6

_______________________
(prenumele, numele)

L. .
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Anexa F
(normativ )
Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare
pentru produse preambalate

Anexa la avizul tehnic de înregistrare
seria
nr.
din "
"

(denumirea solicitantului)

Nr.
crt.

Genul de
activitate

Denumirea produsului
preambalat

Caracteristici

Note

1

2

3

4

5

__________________________
(func ia)

L. .
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____________
(semn tura)

_______________________
(prenumele, numele)
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1 Regulamentul a fost elaborat de Institutul Na ional de Standardizare i Metrologie.

2 Modific ri dup publicare:
Indicativul modific rii

Buletinul de standardizare
nr./an

Punctele modificate
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